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De stolpen van de Schermer zijn in het zonnetje
gezet. Aanleiding was de viering van het 
375 jarig bestaan. Een speciale stolpencom-
missie organiseerde met veel enthousiasme
activiteiten zoals een fraaie map met 
fotokaarten (‘Schermeer en zijn stolpen’) van 
zestien boerderijen in deze jubilerende droog-
makerij. De kaarten tonen de situatie van de
boerderij rond 1900-1920 met de toenmalige
bewoners trots poserend, en daarbij de 
recente situatie. De kaartenmap dient tevens
als route door de Schermer met ‘de zestien’
als staalkaart van boerderijbouw. 

De stolp in beeld
Uit de collectie van boerderijfoto’s van Jan de
Groot werd voor de tentoonstelling ‘De stolp
in beeld’ een ruime aanvulling getoond van
die unieke Schermer ‘boerderijportretten’. 
Op groot formaat afgedrukt zijn te bewonde-
ren geweest in het Zwarte Kerkje in Zuid-
schermer met bovendien de grote affiches

van onze reizende tentoonstelling. Ook een
aantal maquettes en de serie tekeningen 
van Henk Tol over de transformatie van 
een-en-dezelfde stolp tussen 1780 en 1980. 
De tentoonstelling werd druk bezocht en 
ontlokte heel veel waardering. 

Boerderijen Beeldbank
Al een jaar wereldwijd op het net: de Beeldbank.
Nu ruim 5.400 stolpen, met gegevens en 
afbeeldingen. Op korte termijn aan te vullen
met nog ontbrekende plaatsen. Inmiddels 
zijn al vele mutaties verwerkt en zijn voor-
bereidingen getroffen voor aanvulling met 
boerderijen uit het ‘niet-stolpengebied’. 
Het inventariseren en verwerken eist veel
zorgvuldigheid en bovenal veel tijd. De vele
hits en verwijzingen door andere sites en 
uiteraard de lovende reacties geven aan dat
de site een succes is. 
Reacties, correcties en aanvullingen blijven
voortdurend welkom! 
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Vrienden van de stolp

Schermer in schijnwerper

De tentoonstelling ‘De stolp in beeld’ in het Zwarte Kerkje te Zuidschermer trok een grote schare bezoekers.

Bij deze nieuwsbrief is een acceptgirokaart
gevoegd voor het overmaken van de 
jaarcontributie. Van degenen die een
machtiging hebben afgegeven zal het 
contributiebedrag automatisch worden
afgeschreven. Zie ook bijgaande brief.
Bij voorbaat onze dank voor uw bijdrage!

Boerderijenstichting 20 jaar
Opgericht in 1988 viert onze Boerderijen-
stichting het 20 jarig bestaan. Met ruim 
1.500 donateurs en bijna 500 adviezen ‘op 
locatie’. En een gestage stoom overige 
activiteiten om blijvend te wijzen op het 
behoud en verantwoord gebruik van de 
piramides van de polder. Naar aanleiding van
dit jubeljaar ontvangen alle particuliere 
boerderijbewoners een verrassing!

Op de fiets langs 16 stolpen in de Schermer. 
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Hensbroek Dorpsweg 67 B
Vernieuwde (2007) monumentale boerderijwoning met grote berging, ca. 200 nuttige vier-
kante meters woonoppervlakte, 6 kamers en alleen maar boerderijwaardige kenmerken.
Een paar details: massieve paneeldeuren, fraaie lijsten afwerkingen met houten neuten,
balken plafonds, brede plinten, ambachtelijke boerenkeuken, een imposante trapopgang
en uitzicht over de Hensbroekerpolder.

Perceelopp.: 4.883 m2

Inhoud: 695 m3

Woonopp.: 200 m2

Aantal slaapkamers: 4
Vraagprijs € 599.500,- k.k.

Tel. 0299 - 68 37 68
Middenweg 152  -  Middenbeemster
www.trompgarantiemakelaars.nl

AARRNNOOLLDD’’ss
BOUWMATERIALEN

in- en verkoop 
oude bouwmaterialen

met name:

oude handvorm metselstenen
(Waal-, Vecht- en Rijnformaat), 

plavuizen, tegels, 
oude straatklinkers, etc.

Corr.adres: Grote Sloot 359, 1751 LD Schagerbrug
Tel/fax: 0224 - 21 72 11  Mobiel: 06 - 53 85 88 66

Opslag: Nijverheidsweg 14 Schagerbrug
www.arnoldsbouwmaterialen.nl

vierkant achter uw stolp
architectenburo ir henri leloup bv

warder 132 1473 ph warder
tel. 0299 - 401 380

www.leloup.nl

Dorpsweg 96 en 96a Twisk

Vraagprijs  569.000,- k.k.

Monumentale stolp geschikt 
voor dubbele bewoning
(met twee huisnummers)

In het mooie dorp Twisk hebben wij een fraaie, in tweeën te 
bewonen, Westfriese stolpboerderij met stenen vorstvrije 
schuur (385 m²), kapschuur (250 m²) en grote inpandige 
garage op ca. 2060 m² in de verkoop. Deze stolp biedt
inpandig veel ruimte en daardoor veel mogelijkheden. 
De ideale locatie voor bijvoorbeeld kleine ondernemer(s)…

Piet Swart Vastgoed B.V.
Pekelharinghaven 48
1671 HM Medemblik
tel: 0227-542074
info@pietswartvastgoed.nl
www.pietswartvastgoed.nl

Aannemersbedrijf

M. Duinmaijer B.V.

M.C. van Voordenstraat 2, 1483 GB De Rijp  tel: 0299 673487  fax: 0299 674626  www.duinmaijer.nl

• nieuwbouw
• verbouw
• renovatie
• onderhoud
• houtskeletbouw
• machinale houtbewerking
• kozijnenspuiterij
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Kiek 10
Een stolp. Een eenvoudige stolp, waaraan op
het eerste gezicht niet veel af te lezen valt.
Tenminste zo lijkt het op deze foto, waarop 
de stolpboerderij wat wegvalt, als was deze
het decor van een of ander toneelstuk. 
Natuurlijk op een dorpstoneel, dat spreekt.

Maar als we goed kijken is dit een bijzonder
exemplaar. We beginnen bij het rietgedekte
dak met een korte nok, evenwijdig aan de
klinkerweg. Keurig met een (ook) rietgedekte,
hoge en rechte topgevel. We nemen aan van
baksteen, dat kunnen we door het volle blader-
dak van de jonge paardenkastanje niet (goed)
zien. Wel lijkt er bovenin een driehoekig (!)
raam te zitten. Een strak dak met onderaan
drie rijen zwarte dakpannen voor de opvang
van het regenwater. Zoals het hoort.

Een iets kromme, maar in fraai metselwerk
uitgevoerde rechte schoorsteen staat op het
puntdak als een adelaarsveer in een indianen-
tooi. Krom van de zuidwestenwind? Wie zal
het zeggen. Een rechte, onversierde dakgoot
van links naar rechts aan de voorgevel. Keurig
wit, dat wel, net als de raam- en deurkozijnen.
Drie ramen, een links en twee centraal onder
de dakkapel. Het is door de pas geknipte 
ligusterhaag niet te zien, maar het vermoeden
is dat het zogenaamde zesruiters moeten zijn.

De broekgordijnen zijn al net zo evenwichtig
opgehangen als de ramen met hun -perfecte-
roedenindeling. Kennelijk het woongedeelte.
Dan rechts een deur met een bovenlicht, 
herkenbaar aan het deurkalf. Of dit de voor-
deur is, is moeilijk te zeggen. Als we naar de
kleine wagen- of winkel(?)deuren kijken, zie 
je meteen de karakteristiek van deze stolp.
Een weggericht stel deuren met gedeelde 
ramen. En dan de detaillering van dat boven-
licht. Strak en simpel in vieren. Werkelijk
prachtig van eenvoud. De darsdeuren zitten
waarschijnlijk in de achtergevel. Je zou kunnen
denken dat in deze stolp naast een veehou-
derijbedrijf nog een andere nering is gevestigd.
De haag eindigt duidelijk daar waar de toegang
van de deuren begint. Verder is het 
opmerkelijk dat er twee fietsenrekken in de
haag aan de wegkant staan. De een beter in
het zicht dan de ander. Wat er op de borden
staat vermeld is (helaas) niet leesbaar. 

Uitgaande van de beperkte maat van de stolp,
de manier van rietbedekking, de ligging aan
en de ontsluiting naar de weg (de weg met
jonge abelen) doen vermoeden dat deze stolp
in de binnenduinrand moet staan. Bergen?
Tenminste dat zouden de letters BRGN 
achterop de foto kunnen betekenen. 

Wie weet meer? Schrijf of mail dan onverwijld
naar het secretariaat.

De Kiek 10 Wie-weet-waar-stolp.
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De Kiek 9 in de vorige nieuwsbrief toonde een
levendig beeld bij een stolp in Venhuizen. 

Ging een belletje rinkelen bij West-Friezen c.q.
Venhuizenaren in het bijzonder? Twee, beide
buurtgenoten, reageerden met aanvullende
informatie. Piet Kesteloo heeft in de nabije
omgeving geboerd op de fraaie stolp aan het
Westeinde (een van de 10 genomineerden in
de top 10 prijsvraag in het Noordhollands
Dagblad in het Jaar van de boerderij; zijn zoon
heeft er nu een melkveehouderij). Hij liet 
weten dat de stolp op de foto na de tweede
wereldoorlog is gesloopt en weet van de 
vorige bewoners Jaap Suiker en Hannes 
Selman die een bouwerij hadden, geen koeien-
stolp. Kesteloo wijst nog op de losplaats bij 
de brug die gestut is met dakpannen. 

Babs Boon, ook van het Westeinde, reageerde
aldus: ‘Inderdaad, de stolp op Kiek 9 is een
plaatje. Toch denk ik dat hij er helaas niet
meer is. Volgens mij is het de stolp die op 
blz. 309 van de ‘Stolpenbijbel’ (De landelijke
bouwkunst in Hollands Noorderkwartier door 
L. Brandst Buys) uitgebreid wordt beschreven:
boerderij te Venhuizen-de Buurt nr. V105 
(kad. Venhuizen sectie F.). Ook een platte-
grond van de originele indeling van de boer-
derij is op diezelfde pagina te zien. Erg leuk.
Jammer genoeg kan ik er verder weinig over
vertellen want het is allemaal ‘voor mijn tijd’.
Behalve dan dat de huidige situatie ook aan
de overkant veranderd is; er is geen sloot
meer langs de straat. Ik ben erg benieuwd of
het bovenstaande klopt’. Daar sluit de redactie
zich bij aan, aanvullende info is welkom! 
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De Kiek 9 Wie-weet-waar-stolp.
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Trouw aan traditie, maar volgens hedendaagse normen

Zegt wat hij doet,
doet wat hij zegt.

T 06 - 22 799 263 - info@vanbenschop.nl

Wognum - www.deverffraaier.nl

Akerbouw  bv
BURGER-   EN   UTILITEITSBOUW

Akersloot

Heeft u bouwplannen?

Akerbouw b.v.
Geesterweg 6a

1911 NB Uitgeest
0251-315817

Bouwer van burger- en utiliteitsbouw, 
restauratie, renovatie, onderhoudswerken 

en projectontwikkeling.
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Op zaterdag 8 november is er onze Najaars-
excursie met bezoek aan vier stolpen. 
Dit jaar in de Schermer, om de jubilerende
droogmakerij (375 jaar) extra in de schijnwerper
te zetten. 

De Schermer is plat en wijd en het wegen-
patroon is net als de indeling van de boeren-
erven Recht toe recht aan. Met Schermerhorn,
Stompetoren en Zuidschermer als droog-
makerij-nederzettingen en de dorpen Scher-
merhorn, Driehuizen en Oterleek kom je op
212 stolpboerderijen. Piramides van riet en
pannen die in sterke mate het silhouet bepalen.
Uiterlijk gelijkend maar qua interieur vanwege
bouwtijd en gebruik zeer verschillend. De vier
stolpen van deze excursie vormen een staal-
kaart van de stolpboerderijen in de jarige
droogmakerij.

Programma 
De maximum deelname is 50 personen en de
verplaatsing is met eigen vervoer. Er worden
’s ochtends twee en ’s middags twee stolpen
bezocht in twee gescheiden groepen van 
25 personen. Een plaats voor de lunch wordt
geregeld. Deelname bedraagt € 20,- per 
persoon (excl. eigen vervoerskosten en lunch-
kosten). Na het inzenden van de bon ontvangt
eenieder bericht over de mogelijkheid tot
deelname en het programma met route en
tijden. Nieuwe deelnemers hebben voorrang
en verder is het ‘wie het eerst komt…’. Aan te
raden is dus de bon zo snel mogelijk in te 
zenden! (opgave is alleen met inzending van
de bon mogelijk).

Deze stolpen worden bezocht, mogelijk 
gemaakt door de bereidwillige medewerking
van de eigenaren en bewoners:
Schermer (Ursem), ‘Dreefsigt’, 
Rustenburgerweg 10 (foto 1) 
Een nieuwgebouwde stolp op de plek van een
stolp die enkele jaren geleden een prooi der
vlammen werd. Opgetrokken geheel in de 
stijl van een authentiek Schermer exemplaar,
met alle rijkere details. De stenen topgevel
wordt bekroond met een halfrond timpaan en
op de hoeken met stenen zetstukken waarop
katachtige figuren zijn afgebeeld. De stolp is
kantoor bij het achterliggend agrarisch bedrijf.
Schermer (Ursem), ‘Welgelegen’, 
Ursemmerweg 4 (foto 2) 
Een stolp uit omstreeks 1870 met op de voor-
gevel een kloeke stenen dakkapel, bekroond
met versierde windveren en makelaar.
In oorspronkelijke staat teruggebracht.
Zuidschermer, ‘Meerna’, Westdijk 30 (foto 3) 
Een robuuste stolp met een flinke kuif. 
Al sinds 1637 op deze plek onder aan de dijk.
Met de uiterlijke kenmerken die de stolpen
van de Schermer bijzonder maakt. Maar ook
het interieur dat de bewonende familie met
trots wil laten zien. In de vorige nieuwsbrief 
is deze stolp in de Binnenkijker met beeld-
materiaal aan bod geweest. 
Zuidschermer, ‘Vredelust’, Zuidervaart 3
(foto 4) 
Het bijzondere aan deze stolp (opnieuw 
gebouwd in 1911) is dat er drie families in 
zijn gehuisvest. Een grondige verbouwing
ging er aan vooraf waarbij ook het erf niet
aan de aandacht is ontsnapt.

Najaarsexcursie
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Ondergetekende wil deelnemen aan de Najaarsexcursie 
op zaterdag 8 november 2008. 

Inzendingen worden behandeld naar volgorde van binnenkomst.

Ik kom met ... persoon(en) (maximaal 2)

Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoon en e-mailadres:

Datum:
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Uitknippen en in een gefrankeerde envelop opsturen naar:
Secretariaat Boerderijenstichting Noord-Holland, Schapenlaan 20, 1862 PW Bergen.
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Na een grondige restauratie heeft de voor-
malige agrarische stolpboerderij van de 
familie Knip aan de Middenweg in Midden-
beemster een bestemming als zorgboerderij
gekregen. De eigenaar is de Wooncompagnie
en de gebruiker is Breidablick, woon- en werk-
gemeenschap voor mensen met een beperking
en onderdeel van de Rapaëlstichting. 
De stolp (midden 19-eeuws en Rijksmonument)
heet nu Janusz Korczakhuis (zie kader) en
biedt plaats aan zes vaste bewoners; 
bovendien zijn er zes logeerplekken beschik-
baar voor jonge mensen. Op het terrein zijn
twee dagbestedingsprojecten: een onderhouds-
werkplaats en een hoogstamboomgaard.

Restauratie
Bij het maken van een verbouwingsplan in
2005 bleek het nog een heel gepuzzel om de
zorgeenheden verantwoord in de stolp in te
passen zonder het karakter van de stolp zowel
binnen als buiten aan te tasten. Creatieve 
oplossingen moesten worden bedacht vooral

voor wat betreft de eisen van de Rijksdienst
Monumentenzorg op het gebied van eventuele
aantasting van het gebouw door (meer) dag-
lichttoetreding. Om bij de basis te beginnen:
de gehele stolp is opnieuw gefundeerd en
staat nu goed op zijn poten door middel van
61 stalen buispalen waar een betonvloer over
is gestort. Voor het opvangen van de buiten-
gevels, de vierkantstijlen, de kelder en de 
monumentale schouw werden speciale voor-
zieningen getroffen. Aan de binnenzijde van
de gevels is een geïsoleerde spouwmuur met
binnenspouwblad aangebracht. Dit binnen-
spouwblad draagt een deel van de kap en de
verdiepingsvloer. De verdiepingsvloer bestaat
uit de bestaande houten balklaag, aangevuld
met nieuwe balken waarop stalen zwaluw-
staartplaten met betonopstort zijn 
aangebracht. De onderzijde is afgewerkt met
een gipsplaten plafond en isolatie tussen de
balken. Door het toepassen van deze opbouw
is een aanvaardbare geluidsisolerende vloer
bewerkstelligd.

Geluidshinder
Om te voldoen aan de gestelde eisen conform
het Bouwbesluit en de Wet Geluidshinder zijn
er diverse voorzieningen getroffen voor wat
betreft de gevels en het dak. De gevels zijn
niet ingrijpend veranderd vanwege de aan-
gebrachte glasdeuren achter de bestaande
deuren waarmee een betere lichttoetreding
naar de aangrenzende ruimtes is ontstaan.
Bovendien zijn ramen in een houten schot-
werk achter de darsdeuren geplaatst en 
werden in de zuidgevel twee nieuwe ramen
in een afwijkend formaat geplaatst.

In het vierkant is op verdiepingshoogte een
rondgaande galerij aangebracht voor de toe-
gang van de wooneenheden op de verdieping.
De nog aanwezige jakobsladder (voor het
vroegere transport van hooi naar het bovenste
deel van de berg) doet na aanpassingen nu
dienst als trap naar de verdieping boven het
vierkant. Overigens (redactie): wat ons betreft
had de naam beter Janusz Korczakhoeve
mogen heten. 
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Stolp met zorg gered
Steeds vaker worden stolpen ingericht voor de functie zorgboerderij. Binnen één 
gebouw leent de stolp zich voor een indeling in aparte ruimtes. Bovendien heeft 
een stolp met zijn grote, piramidale dak de uitstraling van geborgenheid. 
In Middenbeemster werd na bedrijfsbeëindiging de grote stolp van de familie Knip
een zorgboerderij met behoud van karakter. Bert van Langen van Architektenburo
Cornelis de Jong vertelt erover.

▲

Janusz Korczak, een Poolse kinderarts
(1878-1942), liet de aan hem toevertrouwde
kinderen niet in de steek toen ze werden
afgevoerd naar een concentratiekamp 
tijdens de tweede wereldoorlog. 
Hij verloor er ook zelf zijn leven.
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Stijlvolle klasse

Amsterdam Z.O. - Amsterdam Centrum 
Utrecht - Den Bosch - Bussum

www.weijntjes.nl - Centraal tel.: 020 - 3113646
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Bij nieuwbouw of verbouw van uw
stolp kunt u vertrouwen op de

kwaliteit en deskundigheid van AWF.

e-mail: post@sanderd
ou

m
a.

nl

www.sanderdoum
a.nl

De Coranti jn 26d, 1689 AN ZWAAG

T 0229 21 09 10, F 0229 27 25 84

Gespecial iseerd in het
restaureren van oude gevels

- reinigen -
- sni jvoegen -
- impregneren -
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Onze expert Pieter Jacob Prett weet het nog
als de dag van gister: ‘Het ging over een voor-
deur en (hiervoor moet Piet even zijn dagboek
consulteren) dat advies heb ik op 1 november
van dat jaar afgehandeld’. Het bestuur van de
Boerderijenstichting, alle vrienden de stolp en
zeker alle adviesaanvragers zijn blij met Pieter
Prett. Zijn deskundigheid is niet alleen feno-
menaal, ook zijn rustige manier van optreden
wordt bijzonder gewaardeerd. Pieter is in
Oostzaan geboren als zoon van een aannemer
die was gespecialiseerd in restauratiewerk.
Een bedrijf overigens dat zijn grootvader had
opgezet. Deze was bovendien tegelijkertijd
gemeentearchitect. Pieter zelf heeft het bedrijf
nog jaren voortgezet na eerst vele jaren bij
een architect te hebben gewerkt. De uitdruk-
king ‘gepokt en gemazeld’ past onze bouw-
kundig adviseur als een handschoen. 
Pieter stelt zijn enorme vakkennis al 17 jaar
lang in dienst van de landelijke bouwkunst in
Noord-Holland, van de boerderijbouw met al
zijn karakteristieke onderdelen. Van houtcon-
structies, voeg- en metselwerk, dakvlakken,
fundering en bouwmaterialen tot detaillering
en aankoop. Pieter is zelf heel laconiek over
zijn inzet: ‘Ik vind het gewoon leuk’, zegt hij,
‘bovendien kom ik nog eens ergens en soms
kom ik dingen tegen die ook voor mij nieuw
zijn. Dat maakt het voor mij zo interessant’.

Van riet tot koeienoog
Qua herinneringen springen de topjaren 2001
en 2003 eruit met respectief 44 en 39 adviezen.
Normaal ligt het jaargemiddelde op 25. 
Bijzonderheden? Afgelopen jaar was Pieter in
Oostwoud bij een stolp die er aan één kant als
een rietgedekte villa uitziet. ‘Had ik nog nooit
gezien. Heel bijzonder. Het bleek een ontwerp
van architect Saal, die ook Westerlicht in 
Alkmaar bouwde. Prachtig gedaan, ja en de
andere kant was het gewoon een stolp met
nog een stolpschuur er schuin naast. Ik ben
wel benieuwd hoe dat gaat worden’. Pieter
vouwt een bouwtekening open. ‘Hier, vandaag
nog. Iemand vraagt advies voor de vernieuw-
bouw van een stolp. Ziet er goed uit. Maar,
kijk hier, die twee koeienogen (ronde of ovale
raampjes in een stenen topgevel), dat is esthe-
tisch niet goed en ook niet authentiek. Hier
past een enkele ‘oeuil de boeuf’ (de architectuur-
term voor koeienoog). Dat wordt mijn advies.’

De zeven van Pieter
Pieter Prett heeft zeven belangrijke tips voor
mensen met (ver)bouwplannen:

1. Vraag in een vroeg stadium advies. 
Oriënteer je eerst zo breed mogelijk 
voordat je begint. Dit leidt in alle gevallen
tot een beter resultaat en vaak tot grote
kostenbesparingen. 

2. Kies een ter zake kundige architect. Liefst
een die zijn sporen in de landelijke bouw-
kunst heeft verdiend. Schakel die op tijd in.
Kies ook een deskundige aannemer. Eentje
die restauratiewerk doet of in de burger-
bouw werkt. Geen nieuwbouwaannemer.
Zoek als het even kan vakmensen.

3. Let bij het aankopen van een nieuwbouw-
stolp goed op het streekeigen karakter van
het object. Van groot belang zijn de maat-
voering en de onderlinge verhoudingen,
het materiaalgebruik en de kleuren.

4. Zet bij elke verbouwing je verlangens, je
wensen op papier. Maak een eigen schetsje,
dat je als praatstuk kunt gebruiken. Het
voordeel is dat je op deze manier zelf een
beeld vormt van het nieuwe gebruik. Zo
heb je een uitgangspunt en ga je niet in de
ruimte kletsen. Stel de vraag: ga ik wel of
niet boven wonen. Gezinsgrootte, stolp-
omvang en financiële armslag zijn 
belangrijke factoren.

5. Zorg bij een bouwplan in fasen voor een
goed uitgewerkt basisplan.

6. Vraag bij aankoop naar gegevens over de
fundering. Op zichzelf is de manier van
funderen al een ingewikkelde en moeilijke
keuze. Het is allemaal zeer afhankelijk van
het totale gewicht, toegepaste materialen,
de oorspronkelijkheid (van de fundering)
en de grondslag. Bij toepassing van 
betonplaten moet je aan je afvoeren 
denken, een balklaag heeft het voordeel
van een kruipruimte. Fundering is punt
nummer 1, vooral in veenweidegebieden.

7. Consulteer vooraf het gemeentelijke 
bestemmingsplan. Voorkom verrassingen.

Stokpaardjes en pluimen
‘Ten slotte nog even twee stokpaardjes’, zegt
Pieter. ‘Het voegwerk. Een onderschat onder-
deel en een apart vakmanschap. De maat en
de kleur is bepalend voor de uitstraling van je
gevel. Gebruik zo min mogelijk cement, 
anders wordt je voeg te grijs en daarmee te
hard. Zet een proefstukje op en laat dat eerst
drogen voor je het keurt. Bekijk ander voeg-
werk. Zit er bij de uitvoering bovenop!’ 
En twee? ‘Gebruik het nieuwe isolatieglas 
van 1 cm dik dat nagenoeg dezelfde 
isolatiewaarde heeft, maar je kunt nu wel
raamroeden gebruiken van 3 cm dik. Een 
heel belangrijk detail!’.

Pieter is al bij de deur. ‘Mag ik twee pluimen
uitdelen? Een aan de familie Koot in De Waal
op Texel voor hun geslaagde vernieuwbouw
met toegepast houten vierkant en rieten kap.
Helaas kregen ze maanden last van Hongaarse
rietluis. En aan familie De Leeuw in Assendelft
die zo volhardend bezig zijn aan het eigen-
handig restaureren van een hele grote stolp.
Mijn complimenten.’ 

8 9
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Pieter vertelt
De Boerderijenstichting Noord-Holland is precies 17 jaar bezig met het geven van
bouwkundige adviezen aan (aspirant) stolpeigenaren. De teller staat vandaag 
op 482. Het eerste advies werd in de herfst van 1991 aangevraagd. In het vervolg 
lichten we er bijzondere adviezen uit voor een reportage in de Nieuwsbrief.
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Een oude, groene dijk met een rietkraag in de
vaart. Een steil binnentalud met een grazend
ezeltje in de onderberm. Een puntdak piekt
boven een rij essen uit. Een stolpboerderij op
een ruim erf. De stenen voorgevel draagt een
charmant klokgeveltje. Deze stadse sier past
de stolp echter als een handschoen. Anno 
1777 staat erop.

Het is hier dus oud en dat zal nog blijken. 
We treffen eigenares Gerda Govers op haar
lievelingsplek: het -zonovergoten- 'kroffie' bij
de oude gierkelder. De stolp zit haar in de 
genen, dat merk je meteen. Ze is ermee ver-
groeid en heeft de boerderij met een camping
en een concertzaal een nieuw en creatief
tweede gebruik gegeven. 'Noodzakelijkerwijs',

zegt ze, ‘want in mijn hart blijf ik boerin en
het is uit respect voor mijn voorouders dat ik
het hier voorzet. Dat is niet altijd makkelijk,
maar de plek is gewoon een feest’.

De stolp dateert van 1635, vlak na de droog-
legging en is er een van het Noord-Hollandse
normaaltype. Stoer en groot staat hij onder
aan de dijk met buitenmaten van maar liefst
16 x 18 m. Het vierkant is navenant. De zware
houtconstructie is hoog en gemaakt van
rechtgekante grenen balken. Staanders zowel
als dekbalken. Voor en achter een klein over-
stek. Alles is kaarsrecht. In het tweede gebruik
is zowel buiten als binnen het oude boerenle-
ven in het zicht gehouden. De dars is nu de
goedklinkende concertzaal, maar het visuele

contact met de hooizolder is intact. De ingang
loopt via de korte regel, waar op de stallen
voor de vaarzen en de hokkelingen de spullen
van ouders en grootouders liefdevol staan 
opgesteld. Naaimachine, melkkrukje, eierkist
et cetera. ‘De concerten zijn altijd vol’, zegt
Gerda niet zonder trots, ‘en iedere gast bekijkt
en passant mijn kleine familiemuseum’.

In het woongedeelte is het net zo. De nieuwe
woonruimten zijn vooral verdeeld over de 
lange regel, die tot 1958 doorliep van achter-
tot voorgevel. 20 Koeien, 10 stalramen, 20
bunder land. Voor was er plaats voor twee
kleine kamers. Haar vader gebruikte als eerste
de kop van de stal voor uitbreiding van de
leefruimte voor het groeiende gezin. Boven
kwamen er twee slaapkamers bij. ‘De overloop
werd mijn domein’, verklaart Gerda.

Ze raakt in vervoering als ze vertelt over de
geschiedenis en het leven van haar groot-
ouders en ouders. Uit haar verhaal blijkt een
warme kijk op het naoorlogse boerenbestaan,
dat mooi was en vrij, maar altijd bestond uit
hard doorwerken. Uit de huidige indeling is
dit boerenleven nog te reconstrueren. Zo zijn
stalraampjes gebleven, bedsteedeuren als
kastdeuren in de keuken hergebruikt; is het
oude houten schot nog aanwezig, een oor-
spronkelijk bovenkastje nog in gebruik en de
plek van een oude deur zichtbaar gebleven.
Toch kwam er aan de zijkant een nieuwe
‘voordeur’ en brachten nieuwe en grotere 
ramen meer licht in keuken en woonkamer.
De koeien zijn allang weg, maar de woning
ademt nog volop de sfeer van het landleven.
Het is deze mix van verleden en heden, van
oorspronkelijk en tweede gebruik die het hier
zo aangenaam toeven maakt. Een sfeer die
past bij gebouw en bewoner.

B I N N E N
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De negende Binnenkijker gaat net als de vorige naar de Schermer. Een oude stolp
met een jong gebruik -zowel binnen als buiten-. Met de serie tonen we aan dat de
stolpen op zeer verschillende manieren herbestemd zijn en de interieurs eindeloos
veel variaties kennen zonder dat karakteristieke en historische onderdelen 
verloren zijn gegaan. 



Onderlinge Verzekeringsmaatschappij 

De Veenhoop
Hoornseweg 2

1687 ND WOGNUM
telefoon 0229 57 22 57

www.ovmdeveenhoop.nl

Speciaal voor de brandverzekering van rietgedekte panden.
Goede voorwaarden met lage premies.

Voorbeeld: brand-/stormverzekering woonboerderij steen/riet vanaf € 1,85 o/oo

V
Anno

1795

E-mail: info@pronkbouw.nl, website: www.pronkbouw.nl

PRONK BOUWBEDRIJF BV
nieuwbouw  verbouw  restauratie  onderhoud  

Machinestraat 2, postbus 20, 1749 ZG Warmenhuizen
Telefoon (0226) 391374, fax (0226) 392032

PRONK BOUWT
MET MEERWAARDE

Prijs 17.50

isbn 987-90-78381-21-1

stichting Uitgeverij Noord-Holland

info@uitgeverij-noord-holland.nl

www.uitgeverij-noord-holland.nl

Nieuwbouw boerderij, te Berkhout

restauratie | verbouw | nieuwbouw

G. HARTOG   ARCHITECT BNA
Dr. de Vriesstraat 8, 1654 JS Benningbroek

Tel. 0229 59 15 15

Voor verantwoord

tweede gebruik 

van uw stolp

Architektenburo Cornelis de Jong bna vof

Middenweg 189, 1462 HM Middenbeemster
telefoon 0299 681407, fax 0299 683473

e-mail abcdj@xs4all.nl, website www.abcdj.nl

D E E L N E M E R  I N T E R F A R M S  E M I G R A T I E S E R V I C E

Middenweg 9 • Andijk • (0228) 59 22 44 • www.kwantesmakelaardij.nl

Bezoek ook onze site www.kwantesmakelaardij.nl voor ons volledige aanbod.

• Aan- en verkoop van bedrijven en land
• Aan- en verkoop buitengewoon en particulier onroerend goed
• Onteigening
• Pachtzaken
• Melkquotum
• Agrarische taxaties
• Financierings- en verbouwingstaxaties
• Advies en begeleiding bij emigratie (Interfarms Emigratieservice)
• Specialist in Buiten Wonen

Een rabat schot bestaat altijd uit liggende
houten delen. Kenmerk is de uitholling, op de
foto (1981) crème geverfd, aansluitend aan de
messingzijde van de plank, tegen inwateren
naar boven gericht. De hechting waaraan het
schot bevestigd wordt, bestaat uit een skelet
van vooral staande houten balkjes. Veehouder
Jacob Kramer Andr.zn (1912 -1998) heeft jaren
geboerd op deze zeldzaam geworden, houten
afgeleide West-Friese stolp met vooreind
(langhuistype). De voorzijde, 19e eeuws houten
rabatschot, is groen met crème geverfd, 
waarin T-ramen en onder de raampdorpels
een houten reliëfversiering. 

Er vóór staat een houten ouderhuisje of rente-
nierswoning. Aan noord- en oostgevel geteerde
brede weegdelen, 17e eeuws, alsook de wind-
veren en het staltjesraam achter. Het land lag
aangrenzend in polder de Etersheimerbraak
(anno 1632), kortweg de breek. Het buurtschap
Etersheim ligt aan de vroegere slingerdijk, 
verbinding tussen ‘busk & koekendijk’ 
(koeken=keuken=woning). 

Het maakte deel uit van de heerlijkheid 
(anno 1636-1863) der Van Bredehoff’s te 
Oosthuizen. De haakse bocht in de slingerdijk,
heden Etersheim geheten, gaat over in het
oosteinde van Oosthuizen en werd ooit ‘de
busk’ genoemd, heb ik me laten vertellen.

In deze rubriek grasduinen we in het rijk gevulde foto-archief van de bekende Noord-Holland- fotograaf Wijndel Jongens. 
Hij legde het boerenleven vast in vele kenmerkende aspecten: de stolp en omgeving maar ook interieurs, gebruiksvoorwerpen
en gereedschappen. Dit jaar met het thema plankenwanden.
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Naam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Ik bestel hierbij: (alle bestellingen inclusief verzendkosten)

… ex. Noord-Hollandse Boerenhekken à € 17,50
... ex. handreiking Vierkant achter de stolp à € 7,-
... ex. boek De Stolp te Kijk à € 19,50
... ex. boekje ‘Boerenerven in West-Friesland’ à € 13,50
... ex. boek ‘Ruim Zicht’ à € 18,50
... ex. boek Landelijke bouwkunst in Hollands Noorderkwartier à € 65,-

... ex. Fietskaart Beemster-De Rijp-Zeevang à € 2,50

... ex. videoband Stolp in Zicht à € 16,-

... ex. dvd Stolp in Zicht à € 24,-

Uw bestelling wordt zo snel mogelijk uitgevoerd, echter kunnen wij geen vastgestelde 
levertijd garanderen.
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Uitknippen en in een gefrankeerde envelop opsturen naar:
Secretariaat Boerderijenstichting Noord-Holland, Schapenlaan 20, 1862 PW Bergen.
Per e-mail: stolpen@xs4all.nl
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Boerderijboeken
De Stichting Historisch Boerderijonderzoek
(SHBO), de gerenommeerde instelling op het
gebied van onderzoek en publicaties, is in
2007 opgeheven. De SHBO betekende een 
uitermate belangrijke instelling op het gebied
van bibliotheekbeheer, documentatie, bouw-
historische dienstverlening en publicaties. 
De Rijksdienst RACM heeft de collectie van de
SHBO overgenomen. Onduidelijk is of de 
activiteiten als onderzoek en dienstverlening
in ander verband worden gecontinueerd. 
De publicaties, o.a. de provinciemappen (met
opmetingen en plattegronden van boerderijen),
zijn nu verkrijgbaar bij Boerderijboekwinkel
(Nudestraat 33, 6701 CD Wageningen, 
e: info@boerderijboekwinkel.nl, 
website: www.boerderijboekwinkel.nl). ▲



Gespecialiseerd in 
ontwerp en aanleg
van boerenerven
Bernhardstraat 23, 1616 BH Hoogkarspel
tel: 0228-567263,  fax: 0228-567283

mobiel: 06-51207915,  info@franscommandeur.nl
www.franscommandeur.nl

Zwaagdijk-Oost 286, 1682 NS Zwaagdijk-Oost
telefoon: 0229 - 262140, fax: 0229 - 581108

info@rietdekkersbedrijfsijm.nl,  www.rietdekkersbedrijfsijm.nl

Sinds 1924 een begrip in de regioSinds 1924 een begrip in de regio
WWW.ATTACK.NL     •     VCA-GECERTIFICEERD     •     WWW.ATTACK.NL
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Houtaantasting?
HOUTWORM
BOKTOR
BONTEKNAAGKEVER

0800-0242000BEL GRATIS NOORD-HOLLAND:

STOP

In Nieuwsbrief 52 (maart/april 2008) was van
mij het artikel Plankenwanden opgenomen. Er
kwamen hierin vier manieren van betimmeren
aan bod: de getrapte weeg, rabatdelen, gepot-
dekselde delen en planken met messing en
groef. Mij is gebleken dat bij aankoop van het
gewenste hout vaak moeilijkheden worden 
ondervonden. Houthandels hebben dan wel
houten delen in voorraad maar die zijn dan te
smal en te dun. De klant gaat dan bijvoorbeeld
met rabatdelen naar huis die maar 18 mm dik
zijn en 135 mm breed. Zoiets kan betekenen 
dat bij gebruik ervan het karakter van het pand
wordt aangetast. Dit is niet nodig want er zijn
wel degelijk goede planken te koop. 

Ik heb voor u, steekproefsgewijze, contact ge-
had met twee houthandels en mij is gebleken
dat bijvoorbeeld bij Noordman Hout in Leiden
rabathout van 200 mm werkend breed en 
25 mm dik besteld kan worden. Bovendien 
kunnen weegdelen van 250 mm breedte en 

25 mm dikte voor u ‘geslagen’ worden. Voor 
delen met messing en groef geldt hetzelfde.
Ook bij Pont Meyer (Alkmaar, Hoorn, Langedijk,
Wormerveer) kunnen delen op genoemde
breedte en dikte geleverd worden, van 
verschillende houtsoorten, ruw of geschaafd. 
U moet in beide gevallen rekening houden 
met een levertijd van ongeveer twee weken.
Voor andere houthandels zal waarschijnlijk
iets overeenkomstigs van toepassing zijn. 
Er is tegenwoordig hout in de handel met de
naam Develsliding. Het gaat om dunne en
smalle delen. Voor het vervangen van geweegd
schot of rabat is dit hout ongeschikt, de 
oorspronkelijkheid van uw bouwwerk wordt
erdoor teniet gedaan. Laat u zich niet afschepen
met houten delen die te smal en te dun zijn,
het juiste hout is immers verkrijgbaar. 
Noordman Hout, Leiden t: 071-531 64 31; 
Pont Meyer Wormerveer t: 075-628 39 53).

Jan Deckwitz
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Van dik hout
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Jisp is een landelijk juweel, bungelend aan de
Zaanstreek in het veenweidegebied Jisper- en
Wormerveld. Met 23 stolpen waaronder nog
enkele dakpan-kapbergen. Seini Klopper van
de Oudheidcommissie Jisp -voortdurend 

wakend over het erfgoed-, liet ons weten dat
de beeldbepalende stolp Dorpsstraat 67 recent
is herbouwd. Een Rijksmonument uit 1826,
voorzien van de kenmerkende houten gevels
uit dit gebied. De gevelindeling werd hierbij

aangepast en er kwam een forsere schoor-
steen. Het algehele beeld is mooi behouden.
De kleur van het houtwerk werd van stand-
groen nu lichtgroen en wijkt daardoor nogal
af van de gebruikelijke kleurstelling.

Stolp in Jisp

Vroegere situatie. Situatie in september 2008

FO
TO

: K
AT

JA
 B

O
SS

AE
RS

FO
TO

: M
AR

T 
G

RO
EN

TJ
ES

▲



Nieuwsbrief nr. 54 van de Boerderijen-
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Het bestuur van de Boerderijenstichting Noord-
Holland ‘Vrienden van de stolp’:

Evert Vermeer (voorzitter)
Larixplantsoen 15, 1702 XG Heerhugowaard

Mart Groentjes (secretaris)
Schapenlaan 20, 1862 PW Bergen

Evert Barendrecht (penningmeester)
Jan Greshoffstraat 20, 1822 JC Alkmaar

Willem Messchaert (perscontacten, vierkant-
deling) Stierop 1, 1911 NG Uitgeest

Albert Bolt, Rijsenhout
Katja Bossaers, Westbeemster
Joop van Diepen, Oosterblokker
Sander Douma, Schermerhorn
Maarten Koning, De Goorn
Wim Schermerhorn, Grootschermer
Piet Verhoeven, Heerhugowaard
Noud de Vreeze, Alkmaar
Anneke Zandt, Twisk

De adviseringscommissie:
Sander Douma, Esther de Winter (boerenerven) en
ing. Pieter J. Prett (secretaris).

Advisering
Het is voor leden mogelijk adviezen m.b.t. 
constructief-technische cq esthetische aspecten 
en onderwerpen over boerenerven ‘op locatie’ te
verstrekken. Voor een dergelijk advies wordt een
bijdrage van € 90,- (all-in) in rekening gebracht.

Verzoeken om advies te richten aan de secretaris van
de adviseringscommissie: ing. Pieter J. Prett, 
Kanaaldijk 142, 1831 BA Koedijk. Telefonisch dagelijks
bereikbaar van 10 - 16 uur: 072 - 562 47 05.
Voor boerenerven: secretariaat.

Te weten
• Lidmaatschap van de Vrienden van de stolp is 

€ 15,- per jaar (meer mag). 
• Geef tijdig eventuele adreswijziging door!
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Stolpen in het nieuws
Uit het Noordhollands Dagblad, verzameld door Ed Dekker, journalist.

Deze rubriek toont stolpen in een niet-alle-
daagse vorm. In onze Boerderijen Beeldbank
vind je meer dan 5.400 stolpen en een aantal
ervan met een opvallende gedaanteverande-
ring (www.boerderijenstichting.nl).

StolpenCuriosa

Onthoofd tot camping, Schagen

Een huzarenstukje in Zwaag. Het vierkant van
een stolp wordt verlengd met bijna zestig
centimeter, als onderdeel van een restauratie.
‘Het dak moet hoger’, aldus de eigenaar.

Opgelost na een oproep in de krant, allerlei
raadsels rond een stolp in Hoogkarspel. 
Lezers meldden diverse bijzonderheden 
over een in 1929 gesloopte boerderij.

Een noodkreet van Hans van Kampen uit
Schagen, kleurendeskundige. Steeds 
minder stolpen zijn getooid in West-Fries
Groen. Een crèmekleur verdringt het 
specifieke mintgroen.

Al binnen zestig jaar aan een nieuw dakvlak
voor een stolp uit 1949 in Camperduin. Door
schimmelvorming kon de zuidzijde niet goed
drogen. Een deel is nog agrarisch in gebruik.

Een mooie plek voor de doop van een boek.
Haar zesde boek presenteerde Ina Broekhuizen
uit Wognum in een stolp te Oterleek (zie de
Binnenkijker in dit nummer). In ‘Een oigen 
geluid’ staan gedichten, liedjes en verhalen.

‘Ode aan de stolp’. Zo noemt Trijnie Kuut uit
Westerland haar uitgebreide lofzang op 
‘monumentaal erfgoed, parels van het 
platteland, waar we zuinig op moeten zijn’.

Wéér een stolp op Texel verbrand, voor de
vierde maal in enkele maanden. De eigenaar
had een ingrijpende opknapbeurt bijna 
voltooid. Brandstichting wordt vermoed.

Stichting Warm Thuis heeft De Hulst in 
Oterleek op het oog als plek voor zorg aan 
dementerenden, samen met de Woon-
compagnie. Met op het erf vijf huisjes.

Bij een brand in Sint Maartensbrug redt de
brandweer een stolp. Een schuur ernaast gaat
in vlammen op. De schade aan de stolp blijft
beperkt tot schroeiplekken aan het dak.

Deelnemers aan de zomerse wandeltocht 
van het NHD over de Westfriese Omringdijk
maken kennis met de stolp Zee-Gebuurte 
in Schagen, als agrarisch museum 
‘Te hooi en te gras’.

Een nieuw verschijnsel duikt op. In een 
wijk in Heerhugowaard staat een 
‘appartementenstolp’. Vijftien gloednieuwe
appartementen onder één dak, waar eerder
een stolpschuur stond.

‘Johan S. Hoeve’ is de naam van een ministolp,
vernoemd naar Johan Schilstra, de ‘vader
van de Westfriese Omringdijk’. Piet Mooij 
uit Bergen bouwde het model als eerbetoon.

Geheel (maar lelijk) vernieuwde stolp ’t Ver-
bonden Hoofd in Spijkerboor biedt onderdak
aan twee gastenverblijven. De gasten worden
verwend met streekgebonden producten.

‘Daiku’s’ zijn haiku’s over dijken. Eén zo’n
drieregelig gedichtje van Sjaak Bos uit 
Alkmaar luidt: ‘Het riet opent zich, als vitrage
op de wind, en toont mij een stolp’. ▲
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Nieuw boek
Na het eerste boek over de boerderijen van de
Haarlemmermeer dat snel was uitverkocht,
volgt nu een tweede: ‘Haarlemmermeerse
boerderijen, bewoners en wijken’. Met aan-
dacht voor landbouw, mechanisatie, boerde-
rijnamen en polderbeheer en een beschrijving
en geschiedenis van 86 boerderijen. Het nieu-
we boek, 264 pagina’s met vele, unieke foto’s,
verschijnt eind november 2008 voor de prijs
van € 29,50. Bij voorintekening wordt het
boek voor deze prijs franko toegezonden
(voorintekenbon, geldig tot 1 november) per
mail op te vragen bij ons secretariaat). ▲
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